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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי

 zoomתוכנת ב – 15מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 02.04.2020, תש"ף בניסן, ח' חמישימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  אורן בדירימר 

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  מר גל אהרון 

 חבר מועצה -  מר ניסים עידן
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 חבר מועצה -  מר אברהם סופר                            
 חבר מועצה -  פאו-דה מר אייל

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  מר יששכר מעטוף

 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל
 חבר מועצה -  מר גיא פישלר

 חבר מועצה -  מר רונן זיידמן
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חברת מועצה -  גב' סימון שייביץ
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 חבר מועצה -  מר נחום אפל

 
 חבר מועצה -  מר דניאל דדון
 חבר מועצה -  מר מרדכי כהן

 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -   דב עפרון מר

 
   חסרים:

 חבר מועצה -  מר רוני אזרק
 חבר מועצה -  מר משה נחמיה 

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה -  מר אסף דמרי

 חבר מועצה  -  מר שייקה וילהם 
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 
 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:

 מנהל אגף מוניציפלי -  מר דניאל מימוני
 מנהלתאגףרווחה  -   דר' רונית לב

 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך
 גזבר המועצה -   ג'קי להבמר 

 מחזיק תיק ספורט   -  מר עובד שטח
 יועץ ר.מ. -  מר אייל אריאל

 קב"ט המועצה -  מר אסף אילוז
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 4.3.2020אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום  .1
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 החלטות:
 

 אושר פה אחד – 4.3.2020אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום : החלטה

 
 אושר פה אחד  –אישור המלצת וועדת תמיכות : החלטה

 ₪. 400,000 –עמותה לגיל הרך 

 ₪. 250,000 –עמותת תושבים למען תושבים 

 לא אושרה תמיכה. –עמותת תאיר 

 לא אושרה תמיכה. –עמותת מורשה 

 לא אושרה תמיכה. –עמותת פעמונים 

 לא אושרה תמיכה. –עמותת חן לפריון 

 

 
 אושרה המלצת ו.מכרזים לרכישת טרקטור. חברת קומסקו – 6/2020אישור מכרז : החלטה

 )כולל טרייד אין(.₪.  239,850בסכום של 

 
 אושר פה אחד. –תב"רים אישור : החלטה

 ₪( . 15,659מרכז לתשושי נפש )עודף של  – 61תב"ר סגירת  -

 ₪(. 3,363רכישת אוטובוסים ורכבים תפעוליים ) גרעון של  – 110סגירת תב"ר  -

 מובילים דיגיטלים. – 82סגירת תב"ר  -

 ₪(. 750רכישת ציוד למגמת מלונאות )עודף  – 94סגירת תב"ר  -



: טירת יהודה, מזור, כפר 2020ומסי ועד מקומי לשנת  יישוביםי אישור תקציב: החלטה

 אושר פה אחד. –טרומן 

תעריף מגורים  לוועד המקומי 2020 צו מיסים₪.  1,532,514 בסך 2020טירת יהודה תקציב 

 .לשנהר "ח למ"ש 17.34

 15.93תעריף מגורים לוועד המקומי  2020צו מיסים ₪.  1,819,000 בסך 2020מזור תקציב 

 .לשנה 6.42. תעריף עסקים לשנהר "ח למ"ש

תעריף מגורים לוועד מקומי  2020צו מיסים ₪.  1,551,000 בסך 2020כפר טרומן תקציב 

 . לשנהר "ח למ"ש 23.57

 לשנה. ר "ח למ"ש 0.73. תעריף קרקע תפוסה לשנהר "ח למ"ש 2.76תעריף עסקים 

 
 מטר 300קטנים עד לעסקים  2020אפריל -תקופה מרץאישור דחיית ארנונה : החלטה

 . אושר פה אחד .1.5.2020לתאריך 

במסגרת התמודדות עם משבר הקורונה אישרה  מליאת המועצה דחיית תשלומי ארנונה 

 .1.5.2020עד ליום  2020בגין תקופה מרץ אפריל  מטר( 300לעסקים קטנים ) עד 

 
 דיווח "קורונה"

הקורונה, ועל הפעולות  נמסר דיווח מקיף למליאה על התמודדות המועצה עם משבר

המקיפות אשר בוצעו באגפים השונים להתמודדות עם המשבר ולמתן מענה מתאים 

 לתושבים.

 
 
 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 מנכ"ל המועצה

 


